
Zmluva o dielo 
na vykonanie prác, uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasledujúcich 

Obchodného zákonníka medzi týmito zmluvnými stranami : 
 
 
Zmluvné strany 
objednávateľ :  Mestské lesy Jelšava s.r.o. 
zapísaný v Obch. reg. Okr. súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vl.č.4216/s 
zastúpený :  Miroslav Mišanko , konateľ s.r.o. 
IČO:   31686541 
DIČ :  2020500119, IČ DPH : SK 2020500119 
bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 
IBAN:  

a 
 
zhotoviteľ :  Emília Ostrihoňová 
obchodné meno : Emília Ostrihoňová 
miesto podnikania: Skliarovo 215, 962 12 Detva  
oprávnenie k podnikateľskej činnosti : OU-ZV-OZP-2015/010452-2 
č. živnostenského registra 604-6888 
IČO :34 323 007        
DIČ: 1032786920     IČ DPH : SK1032786920 
bankové spojenie :  Slovenská sporiteľňa, a.s. 
IBAN:  
 
I. 
Predmet plnenia 
 
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná pre objednávateľa lesné práce v   nasledovnom rozsahu : 
 
- spracovanie kalamity, vyvážanie zmanipulovanej hmoty a  štiepky podľa pokynov 
objednávateľa. 
 
II. 
Cena 
 
1.    Cena za dielo sa stanovuje dohodou zmluvných strán vo výške .... €/m3 a štiepky .... €/1 
tonu.       
 
III. 
Doba plnenia 
 
Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce podľa čl. I. tejto zmluvy v termíne  
 
                                  od 25.01.2016 na dobu neurčitú 
 
Objednávateľ    odovzdá     zhotoviteľovi   vykonanú  prácu  v  mieste plnenia najneskôr do                            
posledného dňa v mesiaci, čo sa označuje ako zmluvná povinnosť, podmieňujúca dodržanie  
zmluvných podmienok objednávateľom. 
 



IV. 
Miesto a spôsob plnenia 
 
Miestom plnenia sú Mestské lesy Jelšava, v lokalite Červené smreky v poraste 296  podľa 
potreby vykonať kalamitnú ťažbu.  
 
V. 
Osobitné ustanovenia 
 
1.   Zhotoviteľ    vykoná     práce    podľa   čl.   I.   tejto  zmluvy   vlastnými  prostriedkami 
      / JMP, UKT, LKT, RZ, NA /.  
  
2.   Zhotoviteľ vykoná dohodnuté  práce podľa platných  slovenských   technických  noriem                            
      vzťahujúcich sa na činnosť, ktorá je predmetom  zmluvy  a  požiadaviek  objednávateľa,                      
      dohodnutých  špecificky. 
 
3.   Zhotoviteľ zodpovedá za dodržanie  platných predpisov a noriem ochrany  a bezpečnosti   
      zdravia  pri  práci a požiarnej ochrany jeho pracovníkmi,  za  prípadné škody  zodpovedá 
      zhotoviteľ.  
 
4.   Konkrétne rozdelenie prác vykoná zástupca objednávateľa, zhotoviteľ sa nesmie od jeho 
      pokynov odchýliť, ibaže by to bolo nevyhnutné  pre  dosiahnutie  účelu tejto  zmluvy,  o 
      tomto   zhotoviteľ bezodkladne upovedomí  objednávateľa.  Zhotoviteľ  nesmie   zahájiť  
      práce  bez výslovného pokynu povereného pracovníka objednávateľa. 
 
5.   Vykonané práce preberie poverený pracovník objednávateľa  za prítomnosti zhotoviteľa, 
      do   14   dní    od   vyzvania    zhotoviteľom,       zhotoviteľ  a objednávateľ  o  zistených  
      skutočnostiach vyhotoví záznam, ktorý je podkladom pre vyúčtovanie.  
 
6.   Zadanie nového pracoviska je možné  až  po písomnom súhlase  OLH  Msl Jelšava s.r.o. 
 
7.   Objednávateľ si vyhradzuje právo v  prípade zistenia  nedostatkov   pri  zhotovení  diela  
      / kvalitatívnych, objemových a pod./ krátiť faktúru za vykonané práce až do výšky 15% 
      z fakturovanej sumy  a v prípade  škody na majetku mestských lesov jej plnou náhradou. 
 
8.  Po skončení pracovnej smeny dodávateľ prác vykoná kontrolu a úpravu odvodnenia cesty      
      na svojom pracovisku. 
 
VI. 
Platobné podmienky 
 
Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi cenu diela vo výške podľa čl. II. tejto zmluvy 
po úprave diela a riadnom splnení zmluvného záväzku, a to v lehote do 30 dní / alebo v inej 
dohodnutej dobe / po obdržaní jednotlivých faktúr zhotoviteľa. 
 
 
 
 
 
 



VII. 
Zmluvné pokuty 
 
1.   V prípade, že   zhotoviteľ  nedodrží  dobu  plnenia, dojednanú    v  tejto  zmluve, uhradí     
      objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške  15 %  z ceny predmetu  plnenia, alebo jeho            
      nesplnenej časti . 
 
2.   V prípade dodania chybného diela uhradí  zhotoviteľ objednávateľovi  zmluvnú pokutu          
      vo  výške 15% z ceny plnenia, u ktorého boli zistené chyby. 
 
 
3.  V   prípade   omeškania   objednávateľa    s    platením     faktúry   uhradí  objednávateľ   
     zhotoviteľovi    zmluvnú   pokutu  vo výške   0,05%   z   nezaplatenej čiastky  za  každý     
     deň omeškania. 
 
4. Zmluvné pokuty, dohodnuté v tejto zmluve,  hradí  povinná  strana nezávisle  na tom, či                       
    a v   akej  výške    vznikne  druhej  strane  škoda  v tejto    súvislosti   /  prípadne možno 
    náhradu škody požadovať  iba vo výške presahujúcej zmluvnú pokutu /. 
 
VIII.  
Výpovedné podmienky 
 
Túto zmluvu je možné ukončiť len dohodou zmluvných strán, alebo naplnením zmluvy. 
IX. 
Iné ujednania 
 
Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné robiť iba v písomnej forme. 
 
Akékoľvek ústne dohovory nemajú právnu účinnosť.   
 
 
X. 
Záverečné ustanovenia 
 
Zmluva  je  zhotovená  v dvoch  rovnopisoch,   z ktorých  každý  má  rovnakú právnu  silu. 
Zmluvou  neupravené  vzťahy sa riadia  ustanoveniami Obchodného  zákonníka.   Zmluva 
je platná a účinná dňom podpisu zmluvy zástupcami oboch zmluvných strán. 
 
 
V Jelšava, dňa 22.01.2016 
 
 
 
       objednávateľ                                                                               zhotoviteľ 
 
 
 
 


